สิทธิ์การเข้าถึงบริการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และสานักหอสมุดของผู้เรียน
ผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนแสดงบัตรผู้เรียนประกอบกับบัตรที่มีรูปถ่ายของผู้ถือบัตรที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น บัตรประชาชน หรือ Passport โดยผู้มีสิทธิ์ใช้บริการจะมีข้อมูล QR Code
ดังตัวอย่างในรูป ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบัตรโดยการ login ในบัญชีผู้ใช้ (account) ผู้เรียนของตนเองได้ที่
www.lifelong.cmu.ac.th เลือกเมนู “ข้อมูลผู้เรียน” และรับ “บัตรประจาตัวผู้เรียน”

สิทธิ์ของการใช้บริการหอสมุดและฐานข้อมูล
1. การเข้าใช้บริการหอสมุด
สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยใช้บัตรผู้เรียนของวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการ
ผ่านการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน
2. การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด
สามารถสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในเและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ได้แก่
2.1 ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสนเทศห้องสมุด (OPAC)
2.2 ฐานข้ อ มู ล ที่ ส านั ก หอสมุ ด จั ด ท าและพั ฒ นาขึ้ น เอง เช่ น CMU IR, CMU e-Research,
CMU e-Theses เป็นต้น
หมายเหตุ :
หากต้องการสื บ ค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวารสาร หนังสือและ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย (Research Tools) ทีส่ านักหอสมุด
บอกรับเป็นสมาชิก โดยเข้ามาใช้บริการได้ที่สานักหอสมุดเท่านั้น
3. การใช้บริการยืม-คืนหนังสือ
ไม่สามารถใช้บริการยืม -คืน ทรัพยากรได้ หากประสงค์ใช้บริการยืม -คืนทรัพยากรสามารถติดต่อสมัคร
สมาชิ ก ประเภทบุ ค คลภายนอก (อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสมาชิ ก เป็ น ไปตามประกาศของ
สานักหอสมุด)
สิทธิ์ของการใช้บริการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การใช้บริการระบบ CMU e-Learning KC-Moodle
CMU e-Learning หรือ KC-Moodle เป็นแหล่งรวบรวมบนเรียนออนไลน์กว่า 200 บทเรียน ซึง่ สามารถเข้า
ใช้บริการได้ฟรี ตามที่อาจารย์ ประจากระบวนวิชากาหนดสิทธิ์การเข้าถึง บทเรียน และสามารถเป็นช่อง
ทางการเข้าเรียนหรือการสอบสาหรับผู้เรียนอีกด้วย

2. การใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ JumboNet
บริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wi-fi) แก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกว่ า 5,900 จุ ด ทั่ ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชื่อเครือข่าย ตามคลื่นความถี่ คือ @JumboPlus 2.4GHz และ
@JumboPlus5GHz 5.0GHz โดยใช้บัญชีผู้ใช้ (account) Lifelong ของผู้เรียนในการเชื่อมต่อเพียงครั้ง
แรกครั้งเดียว ในการใช้งานครั้งต่อไปอุปกรณ์จะเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด
ได้ 10 อุปกรณ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้
3. การเข้าถึงบทเรียน CMU MOOC
การศึ ก ษาระบบเปิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต บริ ก ารหลั ก สู ต รออนไลน์ ที่ ส อนโดยคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ CMU MOOC ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกของ
ผู้เรียน เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th เลือกเมนู “CMU-MOOC” เลือกวิชาเรียนที่สนใจ
และศึกษาบทเรียนจากคลิป บันทึกการสอน ในเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และทากิจกรรมประเมิน ผลการเรียน
ด้วยตนเอง เพื่อรับประกาศนียบัตรฟรี
ITSC Corner & CMU learning Space
1. ITSC Corner ศูน ย์ ให้ บ ริ การสารสนเทศและแหล่ งการเรียนรู้ส าหรั บนักศึ กษาที่มีความทันสมัย ด้ว ย
เครื่ องคอมพิว เตอร์ และเครื อข่ายไร้ ส าย ณ ศูนย์ ITSC Corner ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าส านักหอสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย และศู น ย์ ย่ อ ยกระจายอยู่ ทั่ ว คณะและหอพั ก นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น 45 ศู น ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล (Digital University) และอานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
2. CMU learning Space ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสานักหอสมุด สาหรับนักศึกษา และผู้เรียน รองรับการเรียนรู้
สาหรับทุกคน ทั้งมุมอ่านหนังสือ โต๊ะประชุม มุมพักผ่อน และพื้นที่ให้นั่งทางานแบบส่วนตัวด้วยสิ่งแวดล้อม
ทีส่ ะดวกต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เราได้เจอและทาความรู้จักเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

